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Nemčija utira pot trajnostni mobilnosti
Inovativna avtomobilska tehnika v konkurenci/
Visoka prioriteta za vozila na električni pogon
Ocene priložnosti za prodajo energijsko učinkovitih vozil v
Nemčiji kot tudi po vsem svetu so dobre. Zato nemška
podjetja avtomobilske industrije in dobavitelji polizdelkov
intenzivno razvijajo ustrezne tehnike motornih vozil.
Preskušajo vse, kar pripomore k zmanjšanju porabe goriva in
emisij. Električna mobilnost predstavlja obetaven koncept, pri
katerem želi Nemčija prevzeti vodilno vlogo v svetu. Podjetja,
vlada in združenja sodelujejo pri trajnostnem
uresničevanju.
(Vir: Germany Trade & Invest, www.gtai.de)
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Nemška IKT-panoga optimistično gleda v prihodnost
Nemška podjetja intenzivno sooblikujejo nove informacijske
in komunikacijske tehnologije (IKT). Od dinamike
modernizacije in inovacije imajo korist tako IKT-industrija
kot tudi množica drugih panog, kot na primer avtomobilska
industrija, strojništvo, logistika in trgovina na drobno.
Nenazadnje nudijo IKT zasebnim uporabnikom več
oblikovalnih možnosti. Z novimi internetnimi aplikacijami in
državnimi programi, kot npr. izboljšanje širokopasovne
infrastrukture, se odpira velik tržni potencial.
(Vir: Germany Trade & Invest, www.gtai.de)

Showa Shell Solar izbralo München kot lokacijo za širitev
v Evropo
Japonsko podjetje za fotovoltaiko Showa Shell Solar je
napovedalo odprtje podružnice v Nemčiji. Hčerinsko podjetje
naftne družbe Shell bo pod novim imenom Solar Frontier v
Münchnu začelo obratovati kot evropska centrala za trženje in
prodajo že leta 2010. Tako želi proizvajalec sončnih modulov
iz bakra, indija in selena okrepiti svojo mednarodno mrežo.
(Vir: Germany Trade & Invest, www.gtai.de)

Več informacij najdete na naši spletni strani:
http://www.laibach.diplo.de/Vertretung/laibach/sl/05/Seite__Wirtschaft__SVN.html

